
 

DAFTAR LAMPIRAN 

  

LAMPIRAN I 

Daftar Terjemah 

No Hal Bab Terjemahan 

1 28 II 

Jika kondisi jiwa itu melahirkan aktivitas indah dan 

terpuji, baik menurut akal dan syara’, maka hal tersebut 

dinamai akhlak yang baik, namun bila yang keluar itu 

adalah aktivitas yang jelek, maka dinamai akhlak yang 

jelek.( Imam Al-Ghozali) 

2 29 II 

Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang 

besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya 

kamu (Nabi Muhammad) benar-benar berbudi pekerti 

yang agung. (Al-Qalam: 3-4). 

3 33 II 

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di 

bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan 

merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah 

tidak menyukai kebinasaan”.(QS. Al-Baqarah: 205). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN II 

Pedoman Wawancara 

A. Untuk Dosen 

a. Bagaimana sejarah Jurusan PGMI UIN Antasari Banjarmasin 

b. Apa saja visi, misi, tujuan, dan sasaran Jurusan PGMI UIN Antasari 

Banjarmasin? 

B. Untuk Mahasiswa 

a. Apa saja media sosial yang aktif anda gunakan? 

b. Apakah anda sering menggunakan media sosial tersebut? Jika sering 

seberapa sering? 

c. Seberapa penting media sosial bagi kehidupan sehari-hari anda? 

d. Bagaimana sikap anda dalam menghadapi perkembangan media sosial yang 

semakin berkembang di zaman sekarang? 

e. Sebagai mahasiswa apakah anda lebih selektif dalam memilih media sosial? 

f. Apakah ada konten pada media sosial yang berdampak pada akhlak? 

g. Bagaimana cara anda mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh media sosial 

tersebut terhadap akhlak? 

 

 

 



LAMPIRAN III 

Hasil Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Senin, 14 Juni 2021 

Narasumber : Mirawati 

Waktu : 13.08 WITA 

Tempat wawancara : Jln Bumi Mas Raya Komplek Kencana 

No.114 

 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apa saja media sosial yang 

aktif anda gunakan? 

Media sosial yang paling sering aku 

gunain itu ada macam-macam ni, tapi 

kalau yang paling sering itu ada 

Whatsapp, kemudian instagram, sama 

twitter, tapi ada juga tiktok dan youtube. 

2. Apakah anda sering 

menggunakan media sosial 

tersebut? Jika sering seberapa 

sering? 

Sering hampir setiap waktu, karena media 

sosial bagi saya itu sangat penting jadinya 

saya selalu menggunakanya. 

 

3. 

Seberapa penting media sosial 

bagi kehidupan sehari-hari 

anda? 

Sangat penting , karena sebagai alat 

komunikasi, mencari informasi, dan 

mencari hiburan. 

 

4. 

Bagaimana sikap anda dalam 

menghadapi perkembangan 

media sosial yang semakin 

berkembang di zaman 

sekarang? 

Sikap saya dalam menghadapi 

perkembangan zaman ini tidak bagaimana, 

yang penting saya dapat mengontrol dalam 

menggunkan media sosial. 

 

5. 

Sebagai mahasiswa apakah 

anda lebih selektif dalam 

memilih media sosial? 

Iya, memilih media sosial yang dapat 

menunjang prestasi belajar, serta yang 

dapat meningkatkan kemampuan diri serta 

hiburan. 

 

6. 

Apakah ada konten pada 

media sosial yang berdampak 

pada akhlak? 

Iya pasti ada , setiap media sosial pasti ada 

konten negatif yang berdampak pada 

akhlak namun hal tersebut kembali kepada 

penggunanya. 

 

7. 

Bagaimana cara anda 

mengatasi dampak yang 

ditimbulkan oleh media sosial 

tersebut terhadap akhlak? 

Tidak menelan kuat-kuat informasi yang 

di dapat. 

 



Hari/Tanggal : Senin, 14 Juni 2021 

Narasumber : Welda Hardiyani 

Waktu : 13.50 WITA 

Tempat wawancara : Jln Bumi Mas Raya Komplek Kencana 

No.114 

 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apa saja media sosial yang 

aktif anda gunakan? 

Media sosial yang saya gunakan ada 

whatsapp, instagram , tiktok dan 

Youtube. Dari keempat media sosial 

tersebut yang paling aktif yang paling 

sering saya gunakan ada dua yaitu 

whatsapp sama instagram tapi lebih 

seringnya adalah whataspp, karena 

disetiap hari selalu menggunakan 

whatsapp. 

2. Apakah anda sering 

menggunakan media sosial 

tersebut? Jika sering 

seberapa sering? 

Dari keempat media sosial tersebut 

saya sangat aktif di whatsapp karena 

disetiap harinya saya menggunakan 

whatsapp. 

 

3. 

Seberapa penting media 

sosial bagi kehidupan sehari-

hari anda? 

Iya penting karena semua pesan 

masuknya di media sosial saat ini. 

 

4. 

Bagaimana sikap anda dalam 

menghadapi perkembangan 

media sosial yang semakin 

berkembang di zaman 

sekarang? 

Sikap saya mencari media sosial yang 

bermanfaat dan Menfilter konten-

konten yang masuk. 

 

5. 

Sebagai mahasiswa apakah 

anda lebih selektif dalam 

memilih media sosial? 

Iya harus, karena kan mahasiswa itu 

sebagai agen of change jadinya ya 

harus pandai-pandai dalam memilih. 

 

6. 

Apakah ada konten pada 

media sosial yang 

berdampak pada akhlak? 

Banyak sekali dampaknya menurut 

saya itu malah semakin bermalas-

malasan karena terlalu sering main 

media sosial akhirnya yang lain 

dikesampingkan. 

 

7. 

Bagaimana cara anda 

mengatasi dampak yang 

ditimbulkan oleh media 

sosial tersebut terhadap 

akhlak? 

Menfilter apa saja yang masuk. 



 

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juni 2021 

Narasumber : Nurul Hikmah 

Waktu : 14.30 WITA 

Tempat wawancara : Mikwa FTK UIN Antasari Banjarmasin 

 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apa saja media sosial yang 

aktif anda gunakan? 

Ada empat  yang sering saya gunakan 

yaitu, ig, wa,tiktok,dan youtube. 

 

2. Apakah anda sering 

menggunakan media sosial 

tersebut? Jika sering 

seberapa sering? 

Sering gunain media sosial saya, setiap 

hari, setiap menit. Karena bagi saya 

media sosial itu  penting jadi saya 

selalu mengakses media sosial 

dimanapun, bahkan terkadang saat 

kumpul- kumpul saya juga 

menggunakanya karena kan kadang ada 

pesan atau info yang masuk jadi data 

selular itu harus selalu hidup. 

 

3. 

Seberapa penting media 

sosial bagi kehidupan sehari-

hari anda? 

Sangat penting karena media sosial saat 

ini adalah seperti nyawa yang tidak 

akan bisa lepas dengan penggunanya. 

 

4. 

Bagaimana sikap anda dalam 

menghadapi perkembangan 

media sosial yang semakin 

berkembang di zaman 

sekarang? 

Ya mengikuti saja sesuai alurnya. 

 

 

5. 

Sebagai mahasiswa apakah 

anda lebih selektif dalam 

memilih media sosial? 

Bisa dikatakan iya. 

 

6. 

Apakah ada konten pada 

media sosial yang 

berdampak pada akhlak? 

Iya jelas ada banyak iklan-iklan yang 

tidak pantas dan berita-berita yang 

tidak benar. 

 

7. 

Bagaimana cara anda 

mengatasi dampak yang 

ditimbulkan oleh media 

sosial tersebut terhadap 

akhlak? 

Menyaring kembali informasi yang 

didapat. 

 



Hari/Tanggal : Kamis,17 Juni 2021 

Narasumber : Sherlin Normilah Sari 

Waktu : 12.38 WITA 

Tempat wawancara : Jl.Veteran Sungai Bilu,Sungai Baru.  

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apa saja media sosial yang 

aktif anda gunakan? 

Banyak, diantaranya ada instagram, ada 

tiktok, kemudian ada twitter, dan 

whatsapp. 

2. Apakah anda sering 

menggunakan media sosial 

tersebut? Jika sering 

seberapa sering? 

Saya gunain media sosial itu hampir 

setiap jam bahkan menit selalu aktif di 

media sosial,karena semua pesan itu 

kan masuknya di media sosial jadi ya 

otomatis saya harus selalu aktif di 

media sosial. Kalau persentasenya itu 

kira-kira 70% aktif di media sosial 

dalam seharinya. 

 

3. 

Seberapa penting media 

sosial bagi kehidupan sehari-

hari anda? 

Penting, karena kan dalam perkuliahan  

juga membutuhkan media sosial jadi ya 

untuk mencari informasi harus 

membukanya. 

 

 

4. 

Bagaimana sikap anda dalam 

menghadapi perkembangan 

media sosial yang semakin 

berkembang di zaman 

sekarang? 

Saya mengikuti perkembanganya 

karena sangat penting mengikutinya 

sehingga kita tidak akan ketinggalan 

jaman 

 

 

 

5. 

Sebagai mahasiswa apakah 

anda lebih selektif dalam 

memilih media sosial? 

Sebagai mahasiswa saya punya prinsip 

harus menyaring. 

 

6. 

Apakah ada konten pada 

media sosial yang 

berdampak pada akhlak? 

Ya tentunya pasti ada ya misalkan 

adanya porno aksi, itu secara tidak 

langsung kan bisa membentuk mental 

sehingga mahasiswa itu akan gimana-

gimana akan mempengaruhi tindak 

lakunya. 

 

7. 

Bagaimana cara anda 

mengatasi dampak yang 

ditimbulkan oleh media 

sosial tersebut terhadap 

akhlak? 

Tentunya menyaring ya, misalnya kita 

menyaring pun kan juga gak bisa 

karena misalnya kita ingin mencari info 

apa tapi malah keluarnya apa gitu.  

 



Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Juni 2021 

Narasumber : Noor Khafifah 

Waktu : 09.24 WITA 

Tempat wawancara : Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin 

 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apa saja media sosial yang 

aktif anda gunakan? 

Apa ya, ya pastinya whatsapp kemudian 

instagram. 

2. Apakah anda sering 

menggunakan media sosial 

tersebut? Jika sering 

seberapa sering? 

Dikatakan sering mungkin ya karena untuk 

saat ini media sosial itu bukan bahan asing 

lagi, semua orang pasti punya jadinya gak 

bisa dipungkiri bahwa saya menggunakan 

media sosial itu sangat sering. 

 

3. 

Seberapa penting media 

sosial bagi kehidupan sehari-

hari anda? 

Ya pasti penting seperti yang tadi sudah  

saya bilang kalau media sosial itu bukan 

bahan asing lagi. 

 

4. 

Bagaimana sikap anda dalam 

menghadapi perkembangan 

media sosial yang semakin 

berkembang di zaman 

sekarang? 

Lebih hati-hati karena kan semakin 

berkembang berarti semakin banyak hal-

hal yang dapat mempengaruhi seseorang 

tergantung penggunannya dalam 

menggunakan. 
5. Sebagai mahasiswa apakah 

anda lebih selektif dalam 

memilih media sosial? 

Oh ya pasti kalau itu, meskipun tidak 

dapat dipungkiri. 

 

6. 

Apakah ada konten pada 

media sosial yang 

berdampak pada akhlak? 

Dampak dari media sosial ini seperti lupa 

waktu karena buka whatsaap dan 

instagram saja melihat postingan 

postingan yang ada dimedia sosial kalau 

positifnya dapat menambah teman baru, ya 

sebagai alat komunikasi, menambah 

wawasan pengetahuan misal di instagram 

ada postingan yang membahas tentang 

pengetahuan agama melihat-lihat 

postingan dakwah ustad-ustad, cara 

berpakaian yang syar’i, cara merawat diri 

dan lain sebagainya. 

 

7. 

Bagaimana cara anda 

mengatasi dampak yang 

ditimbulkan oleh media 

sosial tersebut terhadap 

akhlak? 

Lebih hati-hati dan harus lebih bisa 

menjaga diri. 

 



Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Juni 2021 

Narasumber : Siti Puji Lestari 

Waktu : 11.40 WITA 

Tempat wawancara : Jl. Pandu Kebun Bunga Kec Banjarmasin Timur  

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apa saja media sosial yang 

aktif anda gunakan? 

Yang sering, instagram, whatsapp. 

Facebook, twitter. 

2. Apakah anda sering 

menggunakan media sosial 

tersebut? Jika sering 

seberapa sering? 

Sering saya membuka media sosial bahkan 

tak terhitung ya, setiap ada notif masuk 

saya buka, jadinya ya sekitar 80% aktif di 

media sosial. 

 

3. 

Seberapa penting media 

sosial bagi kehidupan sehari-

hari anda? 

Dikatakan penting, pasti untuk zaman 

sekarang ini karena hampir setiap orang 

menggunakanya karena media sosial juga 

untuk mencari informasi, menambah 

teman, menambah wawasan, dan 

komunikasi. 

 

4. 

Bagaimana sikap anda dalam 

menghadapi perkembangan 

media sosial yang semakin 

berkembang di zaman 

sekarang? 

Ngikutin aja sih yang penting bisa 

menfilter. 

 

 

5. 

Sebagai mahasiswa apakah 

anda lebih selektif dalam 

memilih media sosial? 

Harusnya iya, tapi kadang secara gak 

sadar kurang selektif dalam memilih mana 

yang bermanfaat mana yang enggak. 

 

6. 

Apakah ada konten pada 

media sosial yang 

berdampak pada akhlak? 

Ada banyak, karena kan di media sosial 

itu bebas jadinya iklan apa saja bisa masuk 

dan bisa di akses semua orang, mungkin 

saja anak yang masih dibwah umur. 

 

7. 

Bagaimana cara anda 

mengatasi dampak yang 

ditimbulkan oleh media 

sosial tersebut terhadap 

akhlak? 

Dampak medsos itu banyak banget 

terutama dampak yang negatif. Saya 

nyebutinya yang negatif aja ya karena 

kalau menurut saya lebih banyak negatif 

daripada positif. Negatifnya ada pornogrfi, 

karena terlalu bebas dalam medsos jadinya 

semua orang dapat membukanya. 

Kemudian dengan medsos maka 

komunikasi langsung itu berkurang 

misalnya pada saat kumpul dengan teman-

teman tapi malah sibuk dengan hp masing-

masing.  



Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Juni 2021 

Narasumber : Desy Maulidina 

Waktu : 13.34 WITA 

Tempat wawancara : STIE Indonesia  

No

. 
Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apa saja media sosial yang 

aktif anda gunakan? 

Media sosial yang sering saya gunakan 

adalah whatsapp, karena whatsapp bagi 

saya itu penting banget daripada media 

sosial yang lain karena untuk instagram 

dan lain-lain itu tidak terlalu penting bagi 

saya, yang penting itu whatsapp karena 

keluarga sering menghubungi lewat wa. 

Namun media sosial yang paling sering 

digunakan itu yaitu wa tadi terus instagram 

sama facebook untuk promoin jualan juga 

sih. Dalam penggunaanya jujur saya 

menggunakan media sosial dari bangun 

tidur sampai sebelum tidur masih saya 

menggunakan media sosial tersebut. 

2. Apakah anda sering 

menggunakan media sosial 

tersebut? Jika sering seberapa 

sering? 

Iya hampir setiap hari apalagi disaat seperti 

ini wabah Covid-19. 

 

3. 

Seberapa penting media sosial 

bagi kehidupan sehari-hari 

anda? 

Iya penting karena media sosial juga bisa 

untuk mengabari keluarga, Untuk 

menambah wawasan. 

 

4. 

Bagaimana sikap anda dalam 

menghadapi perkembangan 

media sosial yang semakin 

berkembang di zaman 

sekarang? 

Sikap saya dalam media sosial selalau 

mengikuti yang lagi tren dizaman 

sekarang. 

 

5. 

Sebagai mahasiswa apakah 

anda lebih selektif dalam 

memilih media sosial? 

Iya, diseleksi terlebih dahulu jika ada info 

yang masuk apakah benar atau tidak. 

 

6. 

Apakah ada konten pada media 

sosial yang berdampak pada 

akhlak? 

Iya pasti ada, konten-konten seperti itu 

biasanya ada iklan yang tidak baik 

berdampak negatif bagi pengguna. 

 

7. 

Bagaimana cara mengatasi 

dampak yang ditimbulkan oleh 

media sosial  terhadap akhlak? 

Harus dicari kebenaranya tidak secara 

mentah- mentah apakah berita itu benar 

atau salah.  



Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Juni 2021 

Narasumber : Widia Astuti 

Waktu : 14.15 WITA 

Tempat wawancara : Asrama Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Mahasiswi 

Bumi Graha Lestari Sungai Miai  

 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apa saja media sosial yang 

aktif anda gunakan? 

Ada banyak tapi yang paling sering itu 

whatsapp sama instagram. 

2. Apakah anda sering 

menggunakan media sosial 

tersebut? Jika sering 

seberapa sering? 

Iya hampir setiap hari apalagi disaat 

seperti ini wabah Covid-19. 

 

3. 

Seberapa penting media 

sosial bagi kehidupan sehari-

hari anda? 

Bagi saya sangat penting, apalagi dizaman 

sekarang segalanya menggunakan media 

sosial. 

 

4. 

Bagaimana sikap anda dalam 

menghadapi perkembangan 

media sosial yang semakin 

berkembang di zaman 

sekarang? 

Sikap saya dalam menghadapi media 

sosial di zaman sekarang ya mengiktui sih 

yang penting kita bisa mengontrol diri. 

 

5. 

Sebagai mahasiswa apakah 

anda lebih selektif dalam 

memilih media sosial? 

Harus selektif dalam penggunaanya harus 

bisa memilah dan memilih mana yang bisa 

diterima mana yang tidak. 

 

6. 

Apakah ada konten pada 

media sosial yang 

berdampak pada akhlak? 

Ada disetiap media sosial dampaknya 

namun lebih mengarah pada negatif 

dibanding positif. 

 

7. 

Bagaimana cara anda 

mengatasi dampak yang 

ditimbulkan oleh media 

sosial tersebut terhadap 

akhlak? 

Semua jenis medsos itu pasti ada 

kelebihan dan kekuranganya. Kalau untuk 

kelebihan dari media sosial itu sendiri 

contohnya bisa buat komunikasi, nambah 

wawasan, cari info. Tapi kalau 

kekurangnya itu ada berita yang gak tentu 

bener tapi di sebar di medsos jadi kan 

menimbulkan perseteruan, terus juga di 

medsos itu kan banyak to pornografi atau 

iklan-iklan yang biasa muncul, itu kan 

karena bebasnya apa saja bisa masuk di 

medsos jadi semua bebas ngakses 

termasuk anak dibawah umur. 

 



 

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Juni 2021 

Narasumber : Maya Rahma Sarita 

Waktu : 15.10 WITA 

Tempat wawancara : Jl Akasi 73-89 Pemurus Baru  

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apa saja media sosial yang 

aktif anda gunakan? 

Media sosial yang saya gunakan seperti 

whatsapp, instagram, dan tiktok. 

2. Apakah anda sering 

menggunakan media sosial 

tersebut? Jika sering 

seberapa sering? 

Ya pasti sering, hampir setiap jam saya 

mengakses media sosial. 

 

3. 

Seberapa penting media 

sosial bagi kehidupan sehari-

hari anda? 

Iya penting karena kan buat komunikasi, 

buat menacari sesuatu dll. 

 

4. 

Bagaimana sikap anda dalam 

menghadapi perkembangan 

media sosial yang semakin 

berkembang di zaman 

sekarang? 

Iya mengikuti perkembanganya karena 

kalau gak mengikuti dibilang kudet ya, 

nanti gak tau berita terbaru. 

 

5. 

Sebagai mahasiswa apakah 

anda lebih selektif dalam 

memilih media sosial? 

Iya selektif karena kan gak semua media 

positif ada negatifnya juga. 

 

6. 

Apakah ada konten pada 

media sosial yang 

berdampak pada akhlak? 

Karena lagi kondisi Covid-19 jadi dampak 

dari media ini banyak bagi mahasiswa 

,lebih update informasi di group whatsaap 

maupun instagram mengenai perkuliahan, 

karena ada dosen maupun pihak kampus 

yang membagikan informasi di medsos  

jadi saya sering membuka media sosial 

tersebut. Kalau ditanya dampak 

penggunaan dari media sosial banyak mar, 

seperti dampak negatifnya itu banyak 

berita hoax muncul, ada konten-konten 

negatif, terus mata jadi sakit karena 

keseringan buka handphone liat-liat media 

sosial yang lagi trend sekarang, buat malas 

ngapa-ngapain. 

 

7. 

Bagaimana cara anda 

mengatasi dampak yang 

ditimbulkan oleh media 

sosial terhadap akhlak? 

Ya tadi lebih selektif lagi, waktunya 

dibatasi. 



 

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Juni 2021 

Narasumber : Salamat 

Waktu : 16.24 WITA 

Tempat wawancara : Via Video Call WhatsApp  

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apa saja media sosial yang 

aktif anda gunakan? 

Whatsapp  yang paling utama, instagram 

sama youtube. Kalau di era sekarang ini 

mustahil kayaknya menghilangkan untuk 

tidak membuka medsos. Jadi ya mungkin 

50 % dalam keseharian saya karna juga 

ada pekerjaan yang lainnya . 

2. Apakah anda sering 

menggunakan media sosial 

tersebut? Jika sering 

seberapa sering? 

Ya seperti yang saya katakan tadi hampir 

50 % lah. 

 

3. 

Seberapa penting media 

sosial bagi kehidupan sehari-

hari anda? 

Iya penting, kayak separuh jiwa media 

sosial itu. 

 

4. 

Bagaimana sikap anda dalam 

menghadapi perkembangan 

media sosial yang semakin 

berkembang di zaman 

sekarang? 

Kita harus pintar memilih tadi, karena 

jaman sekarang ini sangat cepat sekali 

berita masuk jadi kita harus pintar 

memilah dan memilih. 

 

5. 

Sebagai mahasiswa apakah 

anda lebih selektif dalam 

memilih media sosial? 

Ya harus selektif, karena di media sosial 

itu apapun bisa dijangkau jadi ya harus 

selektif dalam memilih media sosial. 

 

6. 

Apakah ada konten pada 

media sosial yang 

berdampak pada akhlak? 

Media sosial ini ada dampak positif ada 

dampak negatifnya, kalau ditanya 

dampaknya ya banyak, kalau yang positif 

misalnya bisa menambah wawasan kita, 

menjalin tali silaturahmi dengan teman-

teman kita yang sudah lama tidak 

berjumpa, sedangkan dampak negatif dari 

media sosial ini buat kita malas-malasan, 

banyak konten negatif yang berdampak 

pada diri kita, kita bisa ketergantungan 

dalam memainkan media sosial  

 

7. 

Bagaimana cara anda 

mengatasi dampak yang 

ditimbulkan oleh media 

sosial terhadap akhlak? 

Lebih selektif dalam penggunaanya. 



LAMPIRAN IV 

Surat Penetapan Dosen Pembimbing 

 



LAMPIRAN V 

Surat Selesai Seminar 

 



LAMPIRAN VI 

Surat Perubahan Judul 

 

 



LAMPIRAN VII 

Surat Persetujuan Riset Oleh Dosen Pembimbing 

 



LAMPIRAN VIII 

Surat Riset Dari Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 

 



 



 



 



LAMPIRAN IX 

Surat Keterangan Selesai Penelitian 

 



LAMPIRAN X 

Foto Dokumentasi Penelitian 

                   Wawancara dengan Informan Kelas C 
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Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan 

 Isra Miraj Mahasiswa Kelas C Angkatan 2017  
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